
 

 

 

بين الجامعات رائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤية كلية التمريض

 .المصرية واالقليمية والعالمية

العداد كوادر  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسالة كلية التمريض

وتلبية إحتياجات البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطويرتمريضيه 

      المجتمع.
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ى إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها
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 مقدمة:

ولعولية التدرية العولً  يهدف تقيين التدرية الويدانً الً رصد وتتثع حركة النوى الوهنً للطالب

خالل الفصل التدريثً وتالتالً قياس هدي تقدم الطالب فً التدرية وتقيين فعالية  هن نفسها والويدانً

ت واكساب الطالب الوعارف والخثرات والوهارا تراهج التدرية فً تحقيق اهداف الثرناهج التدريثً

 .ة التوريضههنوالسوات التً تؤهلهن لووارسه 

  :فاعلية التدريب 

 ستبيان على ثالث محاور كالتالى:يتم قياس فاعلية التدريب من خالل ا

: حيث يعبر الطالب عن رأيه فى فاعلية التدريب من حيث اختيار الطالب .1

 المكان، المدرب، أهداف التدريب، والتغذية الراجعة.

: حيث يعبر عن رأيه فى التدريب من حيث وجود أهداف للتدريب، المدرب .2

 وسائل التقويم.وجود تعاون بين أعضاء هيئة التدريس ، هناك تنوع فى 

: حيث يعبر عن رأيه فى أداء فريق الرعاية الصحية بأماكن التدريب .3

 الطالب وهيئة التدريس ولوائح التدريب.

 قواعد منظمة: 

 الطالب فى التدريب الميدانى حسب نصوص الالئحة كالتالى : ييميتم تق
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المختلفة أن يصدر قرار بحرمان ( مجلس الكلية بناءا على طلب مجالس االقسام العلمية 14مادة )

% وفى هذه 55الطالب من  التقدم لالمتحان فى المقررات التى اليستوفى  فيها نسبة الحضور وهى 

 الحالة يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم لالمتحان فيها.

مقبول اليصرح له % وتقدم بعذر 25الطالب الذى تجوز نسبة الغياب المسموح بها )  (15مادة )

بدخول االمتحان نهاية الفصل فى المقرر أو المقررات  التى لم يستكمل فيها نسبة الحضور على أن 

يحق له االحتفاظ بتقديره بعد اعادة المقرر أو المقررات دراسة ) نظرية وتطبيقية ( وامتحاننا فى 

 .العام التالى

 

 


